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P R E U S DE SUBSCRIPCIÓ
Espanya, 6 ptes. l'any; Estratger 6'50 pleí

v

Apants d'un passavolant, per LI.— Ofrena, per Jaume
Tuneu i Pol.— Estampes excursionistes, per Josep M. a
Guardia.—Les campanes, per Lluis G. Bover.—A la formosa nena María Doménech i Soldevila e! dia de la seva
Primera Comunió, per J. Tuner i Pol.-— Vespre al poblé,
per Lluis (ordá.— La font, per Antón Busquests i Punset.
—Notes i cometrraris, per J. M. A. —De I'Obra de PAsil.
— Programa de festeijos.— Els versos galants, per Casimir Pruneda Balot.—Pels Cinemes. Del carnet esportiu.
Publicacions rebudes.— Crónica local.—Moviment
del port.— Registre Civii.

.-i

Preu: 50 Cts.
LLORÉNS . Obradors Jipográfics

. Palamós
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MARINADA

192.9

Fesía Major de
Palamós
Programa Oficial

DÍA 22

A les 10 i mitja de la nit.—Serenata i
una sarciana en la Placa de la
Constitució.
DÍA 23

PALAMÓS

A les 11.—Concursos deNatació: Per
senyoretes; altre per joves íins a
16 anys i altre ¡liure.
A la una de la tarda.—Tritlleig general
de campanes.
A les 3 de la tarda.—Escollides Sessions de Cines.
A les 6..— Gran partit de Fntbol.
A les 7.—Ball en els enveláis del Port
i del Sr. Satorra.
A les 9 de la n¡t.~--Inauguració d e l '
adorn i il'luminació del Pass.igMarítim i principáis carrers.
A les 11 i mitja.—Balls en totes les
Societats.
DÍA 24

Económic» presentado de l'atracció «Les Beri Frey» que será acompanyada peí mestre Castelló.
A les 4 . — 1 2 s a r d a n e s e n la Pl?ca de
la Constitució, tres per cada orquestra.
A les 6.—Gran partit de Fútbol entre
el Palamós S. C. i un potent equip
• de 1.a categoría de Barcelona.
A les 7.-- Balls en els enveláis del
Port i del Sr. Satorra.
A les 10 de la nit. Concerts en totes
les Societats.
A les 10 ¡ m i t j a . ' LluVts Balls en els
Enveláis i Socíetats.

A les 10 i mitja. - Solemne Oíici en la
DÍA 25
Parroquia de Sta. María del Mar.
A les 11.—Repartiment de bous ais •A les 11.—Cucanya Terrestre i Focs
pobres en les Cases Coiibistorials.
japonesos.
A les 12.—Sardanes en la Placa de la A les 12.—Sardanes en la Plac.a de la
Constitució per les orquestres *La
Constitució.
Principal» de La Bisbal, »La Sel- A les 3 de la tarda. —Concerts en totes Íes Societats.
vatana>, <Barcelona-(Joll> i < L a
Principal» de Perelada, tocant-ne A les 4.—Sardanes en la Plaga de la
Constitució.
una cada orquestra.
A les 3 de la tarda.—Concerts en to- A l e s 6.—Regates d'embarcacions a 4
rems. Regates per barques a motes les Socieiats per les respectitor
de dues series.
vas orquestres i en el < Centre
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EL PORT

A les 7.—Balls en els enveláis del
Poi't i del Sr. Satorra.
A les 10 de la nit.—Concerts en totes
les Societats.
A les 11 i mitja.—Balls en els Envelats ¡ Societats.
DÍA 26
A les 1 i.—Cucanya marítima i Llanca
ment d'ánecs a l'aigua.
A les 12.—Sardanes en la Placa de la
Constitució.
A les 3 de la tarda.—Concerts en totes les Societats.
A les 4.—8 sardanes, dues per cada
orquestra, en la Placa de la Constitució.
A les 5.—Carrera de cintes, carrera
de sacs en el camp de Fútbol.
A les 6.—Gran Concurs de sardanes
en el camp de Futbol.
A les 7.—Balls en els Enveláis.
A les 10 de la nit.—Concerts en totes les Societats.
A les 10.—Dispar d'un magnífic Castell de Focs d'Artifici.
A les 11.—LluYts Balls en els Enveláis i Societats.

DÍA 27
Aplec a la Fosca.
* **
Durant tots els dies de la Festa les
Germanes Cannelites tindrmí oberta 1'
Exposició deis treballs del curs actual.
També estará ohert al public el
musen de Raíamos, «Can de la Costa
Brava».
Els premis per el Concurs de Sardam'stes, que es celebrara oí tercer
d¡a de la festa, son:
I El concurs constará de quatre
sardanes;-una difícil pero no revessa
quin nom no es dona a conéixer.—La
segona i tercera serán de lluTment i la
quarta, que s' estrenará, del mestre
palamosí Jaume Castalio.
II S' adjudicará un primer premi
de 150 pessetes, a la colla que a judici
del Jurat qualiíicador, balli, reparteixi
i tregui amb mes exactitud i cura la
1. a sardana, difícil pero no revessa.
III El segon premi de lOOptes.,
s'atorgará a la colla que el [urat estimi
que ha ballat amb mes elegancia i serietat la primera sardana de lluíment.
IV S'atorgará un tercer premi de
50 pessetes destinat a la colla que amb
mes remarcable justesa i bon gust balli
i tregui la segona sardana de lluTment
o sia la tercera del concurs.
V El quart premi de 50 pessetes
es donará a la colla que, essent tots
els concursants filis o venís de Raíamos, reparteixin, ballín i treguin d'una
manera mes distingida i cabal l'última
sardana.—Es fa avinent que les colles
quins components no siguin filis o veíns
de la riostra vila podran dansar aquesta sardana encara que no tiiulran opció
a premi.
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